
Q U 
6 

)ELMAGYARORSZAG 
80. évfolyam, 314. szám 
1990. december 13., csütörtök 

Havi előfizetési díj: 148 forint 
Ára 5,80 forint 

Titok pedig nincs 
Áz érdekképviseletek sem akarnak kormányozni — Fidesz és Hatolcsy-

exodus — Zsarol a távhő — Iskola Kanadában 

B „Szigorúan titkos!" felirattal ellátott pénzügyminisz-
tériumi tervezetet, amelyben olyan méretű áremelé-

sekről van szó, hogy levegőt is elfelejt venni az ember a 
döbbenettől, a Magyar Hírlap és a Népszabadság is közöl-
te tegnap. Az érdekegyeztetők és a kormányemberek t i t-
kosra tervezett ülésére ugyanúgy beszivárogtak az újság-
írók tegnap, mint ahogy kiszivárogtak az ártervek. Ezek-
ről az érdekképviselők vitatkozni sem voltak haj landók; 
nem akarnak számháborúzni, mondták; de nagyon szeret-
nének már egy koherens gazdaságpolitikai koncepciót és 
konkrét katasztrófaelhárító programot. De nincs, aki ilyent 
tudna! Sajna, Matolcsy György ál lamtitkár úr is beadta a 
lemondását — Rabár miniszter úr után, szabadon. Kivo-
nult a Fidesz az önkormányzati bizottság üléséről; minek 
maradjunk , mondták a fiatalok, a kormánytöbbség úgyis 
folyton l e szavaz . . . Erre a bentmaradt többség megsza-
vazta magának, hogy minden kormány-előterjesztés úgy 
jó, ahogy van. 

A kormányülésen eldöntetett, hogy a következő 10 év 
alat t visszakapják az egyházak a tőlük elvett ingatlano-
kat. 

Részben — forint 

rának és valamivel többet a 
vállalatoknak, a kisvállalko-
zóknak. 

Az MNB elképzelése sze-
rint jövőre a kereskedelmi 
bankok szabadon határoz-
hatják meg a lakossági be-
tétek után fizetendő kama-
tokat. A jegybank ezzel a 

lakosság megtakarítási ked-
vét k ívánja növelni. Ha a 
bankok az eddigiekkel szem-
ben pozitív reálkamatokat 
tudnak fizetni, akkor várha-
tóan növekedni fognak a 
lakossági betétek, s ez bizo-
nyos mértékben csökkenti az 
inflációs nyomást. (MTI) 

Telefonoztak a polgármesternek : 

Beszüntetik a távfűtést, 
ha nem teljesítik 

követeléseiket 

Küszöbön a megállapodás 
a Nemzetközi Valutaalappal 
— erősítette meg Surányi 
György, a Magyar Nemzeti 
Bank elnöke a korábban 
napvilágot látott hírt, szerdai 
saj tótájékoztatóján. Elmond-
ta, hogy amennyiben az Or-
szággyűlés elfogadja a. költ-
ségvetést, azonnal aláírható 
a hároméves megállapodás, 
amely lényeges a kormány-
program megvalósítása, az 
ország külső finanszírozása 
szempontjából. 

Jövőre további lépéseket 
tesz a Magyar Nemzeti Bank 
a forint konvertibilitásának 
megteremtése érdekében. 
Ennek egyik lényeges eleme 
a korlátozott bankközi devi-
zapiac bevezetése. Ezen a 
piacon a forint konvertibilis 
valutákhoz viszonyított á r fo-
lyama bizonyos keretek kö-
zött szabadon — a kereslet-
kínálat függvényében — 

alakul majd. A magyar vál-
lalatok lehetőséget kapnak 
a r ra is, hogy forintért im-
portál ják termékeiket, 
amennyiben a vásárló ezt a 
fizetőeszközt elfogadja. Su-
rányi György bejelentette, 
hogy a kereskedelmi ban-
kok lehetőséget kapnak arra , 
hogy megjelenjenek a nem-
zetközi pénzpiacokon. Jövő-
re már nemcsak a Magyar 
Nemzeti Bank, hanem a ke-
reskedelmi bankok is felve-
hetnek külföldi hiteleket. A 
bankok mellett a vállalatok 
is lehetőséget kapnak hi-
telfelvételre, amennyiben 
úgy látják, hogy a felajánlot t 
külföldi szállítói kölcsön 
kedvező számukra, élhetnek 
a lehetőséggel. 

A Magyar Nemzeti Bank 
továbbra is szigorú pénzpoli-
t ikát kíván folytatni, ami 
azt jelenti, hogy kevesebb 
hitel jut a kormányzati szfé-

Az önkormányzat tárgya-
lásokat folytat a budapesti 
Entrópia Kft.-ve 1 — mint ez 
kiderült az ideiglenes bizott-
ság tegnapi ülésén. Azt sze-
retné, hogy a társaság vilá-
gítsa át a polgármesteri hi-
vatal működését, s az átszer-
vezés mikéntjére , a haté-
konyság emelésére tegyen 
javaslatot. A megfelelő jog-
szabályok megjelenésével 
összhangban, azokat har-
mincnapos határidővel kö-
vetően vázolja fel a polgár-
mesteri hivatal leendő s t ruk-
tú rá já t részleteiben is. A 
kft . - t több jelentkező közül 
azért választotta az önkor-
mányzat, mer t a legolcsób-
ban, 450 ezer forintért végzi 
el a kívánt munkát . 

A Városgazdálkodási Vál-
lalat távhőszolgáltató részle-
gének szb főbizalmija telefo-
non hívta a polgármesteri 
hivatalt és szakszervezete 
megbízásából a következőt 
hozta a polgármester tudo-
mására ; amennyiben az 
ideiglenes bizottság, illetve az 

önkormányzat képviselő-tes-
tülete nem járul hozzá ahhoz 
a már hónapokkal ezelőtt 
megfogalmazott követelé-
sükhöz, hogy a távhőszolgál-
tatás elváljon a VGV-től, s a 
jövőben önállóan működ-
jön, abban az esetben ők 
beszüntetik a fűtést, s ezzel 
próbál ják a számukra ked-
vező döntést siettetni. Az 
ideiglenes bizottság több 
tagja a testület egészének 
nevében visszautasította az 
ultimátumot, és ezzel egy-
idejűleg kifejezésre juttatta, 
hogy végleges döntést a kén-
viselő-testület hoz azután, ha 
a -VGV-t felügyelő bizottság 
már megvizsgálta az ügyet, s 
e r r e nézve konkrét javasla-
tot is tett. Az ideiglenes bi-
zottság a r ra hívta fel a f i -
gyelmet, hogy a szükséges 
ellátást (a távhőszolgálta-
tást) sztrájk esetén is bizto-
sítani kell — így rendelke-
zik a törvény. 

Fiatalok egy csoportja — 
felsőoktatási intézmények 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Füstmentes autóbuszokat 

Havi egy tonna korom 
Havonta 220 ezer liter 

gázolajat égetnek el csak 
S z e g e d e n , a T i s z a V o l á n 
helyi járatú autóbuszai. Ez 
optimális műszaki para-
méterek mellett is több 
mint egy tonna kormot je-
lent ennyi idő alatt. A cég 
j á rműpark ja évente 100 
ezer tonna kéndioxidot 
ereget a levegőbe, ami fel-
ér egy kisebb hőerőmű ká-
ros anyag kibocsátásával. 
Persze teljesen felesleges 
számokkal bizonygatni, 
hogy füstölnek a buszok, 
erről nap mint nap sze-
gélyesen is meggyőződhe-
tünk. 

Több legyet ütött egy 
csapásra a Volán, amikor 
a közelmúltban megvásá-
rolta egy kaliforniai cég 
Carbon-Clean elnevezésű 
készülékét. (Magyarországi 
forgalmazója ugyanaz a 
kft., amelyik a Slick 50-et 
is behozta). Maga a ké-
szülék egyáltalán nem 
ördöngös, igazából egy 
profi keverőgép különböző 
kijelzésekkel. Négyszáz-
ezer forintos árában tu-
lajdonképpen a szellemi 
termék az, amit meg kell 
fizetni. A lényeg az ada-
lék, ami t a szerkezet a 
gázolajhoz kever. Ez a 
speciális üzemanyag a mo-
torban elégetve 30-40 perc 
alatt fejt i ki tisztító hatá-
sát. 

Mindezt tegnap délelőtt 
gyakorlatban is bemutat-
ták az érdeklődő szakem-
bereknek. Egy meglehető-
sen lestrapált, füstölgő 
busz kipufogó gázának 
koromtartalmát, illetve fo-
gyasztását és teljesítmé-
nyét mérték meg kezelés 
előtt és után. A korom-
tartalom látványosan csök-
kent, s a motor gázolajfo-

gyasztása is kisebb lett, 
mint az eredeti. 

Az eljárás lényege, hogy 
a speciális keverék rövid 
idő alatt eltávolít az égés-

térből minden felesleges 
lerakódást, kokszot stb., 
amely a tökéletes égést 
akadályozza. Ha tiszta a 
tér a dugattyú fölött, op-
timális időben kezdődik és 
fejeződik be az égés, jobb 

Nagy László felvétele 

lesz annak hatásfoka, csök-
ken tehát a károsanyag-
kibocsátás. 

Egy Ikarus-motor kezelé-
séhez szükséges adalék 8 
ezer forint, s az amerikai 
gyártók ezt 40 ezer kilo-
méterenként a ján l ják meg-
ismételni. Eddig hét buszt 
kezelt a Volán, s legalább 
fél év kell ahhoz, hogy vé-
gigérjenek a több száz 
autóbuszból és tehergép-
kocsiból álló j á rműpar -
kon. A „dializálást" a 
rendszeres szemlékkel kap-
csplják össze, így minden 
autóra sor W 
utóbb. Holtidőben pedig 
külső cégek, akai n.... . . . 
lalkozások füstölgő — dí-
zelüzemű — tehergépko-
csijait is vállalják, hi-
szen az adalékanyag-ellá-
tás folyamatos. 

Természetesen csodasze-
rek nincsenek, mint ahogy 
a Slick 50 is csak a súrló-
dást csökkenti. A mecha-
nikus hibákat, a rossz be-
állításokat a Carbon-Clean 
sem javí t ja meg. Az vi-
szont tény, hogy az elko-
szolódott porlasztócsúcs 
netán az egész motor élet-
tar tama megnövelhető a 
kezeléssel, kevesebb ú j al-
katrészt kell vásárolni, 
csökkenhet a szerelési 
igény. 

Kovács András 

Mohamed 
Watadra vallolt 

A rendőrség szerint: ez történt 
a diszkóhajón 

A szezon utolsó buli ja 
volt. Október 7-ét írtak, 
amikor a szegedi Szőke Ti-
sza diszkóhajón hajnal i ket-
tőkor Vojnity Z. Ladislav 
jugoszláv állampolgárt ha-
lálos késszúrás érte. Két hó-
napja , hogy Lendvai Tibor 
rendőr hadnagyot a gyilkos 
személyének felderítésével, 
és az ügy tisztázásával meg-
hízták. 

Már aznap megtudhat tuk: 
az a r ab országokból érkezett 
orvostanhallgatók végeztek 
a szabadkai férfival. A gyil-
kossággal vádolható négy 
f ia ta lember: Watad Ayman 
Subhi, Mohamed Khder 
Shahin Said, Ali Al-Jordi 
és Hussein Aboul Hosn már 
rendőrkézre került. A hajón 
közel ezren szórakoztak, a 
késelés a diszkópultnál tör-
tént, tehá t tanú is lesz bő-
ven — gondolhattuk . . . 

Miért kellett életével fi-
zetnie Ladislavnak? Ez a 
nyomozás lezárását követő 
tegnapi sajtótájékoztatón 
sem derül t ki, holott a gyil-
kos nevén túl a közvéle-
ményt ez érdekelte volna a 
leginkább. Meglehetősen 
sokan voltak aznap a hajón, 
így a találgatások és a fé l -
igazságok különböző válto-
zatai forogtak közszájon vá-
rosszerte. Egyesek szerint 
nőügyről, mások szerint fe-
ketézők egymás közti leszá-
molásáról volt szó. Az in-
díték tehát egyelőre a gyil-
kossággal vádolt Watad Ay-
man Subhi ti tka marad. 

Azon a vasárnapi éjsza-
kán, ahogy az egy diszkóha-
jó záró bulijához illik, meg-
lehetősen part ta lanul mulat -
tak, akik bejutottak. Nem is 
csoda, hogy a tömegben ké-
sek villantak. 

Előbb Mohamed nem bír t 
magával. A bárban kólás-
üveggel fe jbe verte Szucskó 
Zsoltot, m a j d az emeleti ét-
terem felé vette ú t já t . A 
lépcsőn megbotlott Horváth 
Zsolt lábában, ezért kést 
rántott, de Zsolt lefogta a 
kezét; és a rendezők is idő-
ben közbeléptek. Mohamed 
ezt követően a Tisza pa r t -
ján parkoló gépkocsija cso-
magtartójából kivet te az 
emelőt; minden eshetőségre 
felkészült t e h á t 

Ez idő ala t t a diszkóhajó 
zár t terében valaki gázsprayt 
használt. Erre pánik t á m a d t 
mindenki a mólóra igyeke-
z e t t A bárban korábban 
szintén összekülönbözött 
Watad és Ladislav, a mólón 
így ismét összetalálkozhat-
tak. Watad, élve a lehető-
séggel, ekkor ismét össze-
tűzést provokál t a nyoma-
ték kedvéért 12 centiméter 
pengehosszú tőrrel kezében. 
A kétdanos karatemester 
h í rében álló Ladislav e r re 
jobbnak látta, ha fu tásnak 
ered, a par t ra igyekvő tö-
meg miatt azonban csak a 
ha jó belseje felé vehette 
ú t já t . A vécék melletti fo-
lyosón menekülve a nagyte-
rem bejára tában — a disz-
kópultnál — a m á r ot t levő 
Ali és Hussein a há ta mögé 
kerültek, ma jd a következő 
pi l lanatban lefogták. Watad 
időben érkezett, s nem té-
továzott. Biztosra ment. A 
szíven szúrt Ladislavon már 
nem lehetett segíteni. 

Watad a véres késsel tá-
voztában még kétszer szúrt, 
ezúttal a Mohameddel ú j r a 
összeverekedett Horváth 
Zsolt há tá t vette célba.-!" 

A közveszélyessé vált 
Watadot végül orvostanhall-
gató társai fékezték meg. 
Lefogták, a gyilkot pedig a 
Tiszába dobták. 

A 80 ezer forintot fel-
emésztő, ké t hónapig húzó-
dó nyomozást többek között 
az arab f iatalemberek csö-
könyös hallgatása, és a t a -
núk többségének az a r ab 
diákok bosszújától való fé-
lelme nehezítette. 

Egy hónapi vizsgálati fog-
ság után Mohamed hallga-
tása végül megtört, és Wa-
tadot nevezte meg Ladislav 
gyilkosaként. Ezt két tanú 
is megerősítette. 

Mivel a Ladislavot lefogó 
két társuk tet te nem minő-
síthető bűnréspességként — 
tudtuk meg végül dr. Lu-
kács János rendőr őrnagy-
tól — az ügyészség csupán 
Mohamed és Watad ellen 
indít el járást . Az előző két-
rendbeli súlyos testi sértés-
sel. az utóbbi életveszélyes 
testi sértés kísérletével, és 
emberölés bűntettével alapo-
san gyanúsítható. 

Varga Iván 

Kérdések és feleletek 
— A. hajón, úgy hírlik, volt egy biliárdterem, ahol 

esténként jelentős összegek cseréltek gazdát. E feltétele-
zésről tudnak-e, illetve a nyomozás során foglalkoztak-e 
ezzel a kérdéssel? 

— Nem merül t fel olyan körülmény, melynek kapósán 
ezzel foglalkoznunk kellett v o l n a . . . 

— A hajón tartózkodók közül többen úgy ítélték meg, 
a gyilkos késszúrást követően hosszú percek teltek el, mig 
a mentőket hívták; előbb helyben kísérelték meg a segély, 
nyújtást. Ezzel kapcsolatban mit tudnak mondani? 

— Az biztos, hogy a hívást követően a mentőszolgálat 
perceken belül rohamkocsit küldött, de az áldozat akkorra 
m á r eszméletén kívül v o l t Sok vér t vesztett. Tizenöt per-
cig próbálták ú j r aé l e sz t en i . . . Ezt megelőzően a helyszí-
nen tartózkodó orvos kísérelte meg a lehetetlent. 

— Nem tartózkodtak-e a megengedettnél jóval többen 
aznap este a diszkóhajón? 

— A h a j ó 800 főre méretezett. Ezer-ezerötszáz jegy 
kel t e l . . . Közben jöttek-mentek, így nem állapítható meg 
pontosan, hányan tartózkodtak a fedélzeten. Annyit azon-
ban tudunk, hogy akkor igen mély merülésű vo l t 

— Vajon ki használta a spray-t? 
— Ezt nem tudtuk megállapítani, feltételezhetően a 

rendezők így kívánták elkerülni a b a j t . . . Egy lehetsé-
ges tömegverekedést mindenesetre megelőztek. 

V I. 


